Savivaldybių
žinios
Nr. 18 (720)

Lietuvos savivaldybių asociacija

2015 m. liepos 11 d.
Kaina 0,65 euro cento
Išeina šeštadieniais

Dvigubas gimtadienis mieste,
kur dieną ir naktį šviečia žiburiai
Interviu su Elektrėnų meru Kęstučiu Vaitukaičiu ir miesto šventės akimirkos

4–5 p.

Elektrėnų meras K. Vaitukaitis su šių metų Elektrėnų garbės piliečiu, miesto himnu tapusios dainos „Šviečia naktį, šviečia
dieną“ teksto autoriumi Stasiu Žlibinu (kairėje) ir pirmuoju garbės piliečiu, elektrinės ilgamečiu vadovu Pranu Noreika
Romo Gurklio nuotr.

Naujoji Šiaulių taryba: pirmieji darbai

Apie Šiaulių oro uostą, LEZ ir kitus rūpesčius kalba Šiaulių meras Artūras Visockas _ ____________________________ 6–7 p.

Savivaldybės minėjo Valstybės dieną _________________________________________________ 12–13 p.
Kiek gali kainuoti siūlymas padidinti saugomų medžių skaičių
LSA nepritaria Vyriausybės nutarimo projektui dėl saugotinų medžių _____________________________________ 15 p.

Dvigubas gimtadienis mieste,

kur dieną ir naktį šviečia žiburiai

Meras K. Vaitukaitis pakvietė neišjungti telefonų, nes gali
sulaukti net Prezidentės skambučio

Liepos 4–6 dienomis Elektrėnai šventė 55-ąsias, o Elektrėnų savivaldybė – 15-ąsias įkūrimo metines, iškilmingai minėjo Valstybės
dieną. Per šventę „Šviečia naktį, šviečia dieną...“ miesto kapinėse prie
kryžiaus prisiminti į amžinybę iškeliavę šio krašto žmonės, atidengtos
sukaktis įamžinančios skulptūros, kurias sukūrė medžio drožėjai Vanda Umbrasienė ir Brunas Margevičius.
Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas, dėkodamas drožėjams už
miestui dovanotas skulptūras, papildžiusias priešais savivaldybę besikuriantį skulptūrų parką, priminė, kad šis miestas kūrėsi ne ant plyno lauko,
kad čia žmonės ne vieną tūkstantmetį gyveno, dirbo ir kūrė. Drožėjos V. Umbrasienės sukurta „Ugnies“ skulptūra įamžina 55-ąjį Elektrėnų
gimtadienį. O šešių metrų aukščio „Saulės“ skulptūrą B. Margevičius skyrė
savivaldybės sukakčiai, pajuokaudamas, kad skulptūros viršuje įtvirtinta
vėtrungė elektrėniečiams rodys, iš kur savivaldybėje vėjai pučia.
Šventinėms eitynėms atėjus prie kultūros centro, savivaldybės
meras Kęstutis Vaitukaitis pasveikino elektrėniečius. Elektrėnų garbės
pilietis Pranas Noreika, ilgametis elektrinės vadovas, prisiminė, kaip
2000 m. kartu su naujos savivaldybės meru K. Vaitukaičiu kūrė Elektrėnų savivaldybę, kaip sprendė, kokį turtą pasilieka elektrinė, o kokį
perduoda savivaldybei.
Nuo šiol Elektrėnai jau turi du garbės piliečius – šios regalijos buvo
įteiktos poetui, dainos „Šviečia naktį, šviečia dieną“, virtusios Elektrėnų
himnu, teksto autoriui Stasiui Žlibinui. Rietavo mero Antano Černeckio sveikinimas elektrėniečiams buvo ženklas, kad žemaičiai neprieštarauja, kad jų garbės pilietis būtų ir Elektrėnų garbės piliečiu.
Tris dienas trukę renginiai gundė savo įvairove ir jaunus, ir vyresnius. Koncertavo etnografiniai ansambliai, tarp jų ir „Lietuva“, dainavo chorai, miestą judino pučiamųjų orkestrų paradas, meistriškumą
demonstravo jojimo meistrai ir jų žirgai, vyko Lietuvos supermoto
čempionatas, Elektrėnų žiburius pildė deginamų šiaudinių skulptūrų
skleidžiama šviesa ir įspūdingas lazerių šou ant marių.
„Esu šiek tiek vyresnis už Elektrėnus, bet nedaug“, – juokavo prieš
šventę kalbintas Elektrėnų savivaldybės meras K. Vaitukaitis.


Gerbiamas mere, kadangi nuo pirmųjų savivaldybės įsisteigimo
dienų dalyvaujate jos kūrime, kokius ryškiausius pokyčius, įvykusius per 15 metų, galite paminėti?
Pats ryškiausias pokytis, manyčiau, yra pirmumų perskirstymas.
Juk iki 2000 metų visi Elektrėnų reikalai sukosi apie elektrinę, o visos
kitos sritys buvo tik jos priedai. Įsikūrus savivaldybei imta rūpintis ir
socialiniais reikalais, ir kultūra, ir švietimu, ir teritorijoje esamo turto
valdymu bei kitomis savivaldai svarbiomis gyvenimo sritimis. Be to,
Elektrėnų savivaldybė nėra vien Elektrėnai. Yra Vievio miestas, yra
kaimiškosios Semeliškių, Kietaviškių, Kazokiškių, Beižionių, Gilučių,
Pastrėvio seniūnijos. Ir ten gyvenančių žmonių gerove imta aktyviau
rūpintis. Suprantama, pirmieji buvo savivaldybės administracijos sukūrimo darbai. Iš pradžių visi dirbome viename kabinete, kurį vadinome „smolniu“. Jame visi tilpome. Žinoma, savivaldybės administracija
kūrėsi ne visai tuščioje vietoje. Dalis darbuotojų atėjo iš Trakų rajono
savivaldybės, dalis – iš Kaišiadorių.
Prieš įsikuriant Elektrėnų savivaldybei, kelerius metus buvote
Trakų rajono politikas, kurį laiką dirbote šios savivaldybės meru.
Kaip Trakai priėmė naujos savivaldybės kūrimąsi – juk buvo paimta
nemaža šio rajono teritorijos dalis?
Trakų rajono savivaldybėje dirbau nuo 1990 iki 1996 metų. Per tą
laiką teko dirbti ir rajono savivaldybės valdytoju, ir meru. Nors pats
buvau elektrėnietis, bet rajono savivaldybės nuostata buvo daugiau
dėmesio skirti Trakams, Lentvariui, Grigiškėms. Elektrėnai buvo lyg ir
primiršti: yra ten elektrinė, savas ūkis, tegul ir tvarkosi.
Kai Seimas priėmė įstatymą dėl naujų savivaldybių steigimo, tada
man, kaip Seimo nariui, teko bendrauti ir su Trakų, ir su Kaišiadorių
rajonų politikais. Tarp jų vieni palankiai žiūrėjo į naujos savivaldybės
steigimą, kiti – gana negatyviai. Ir manančių, kad nereikia rajonų skaidyti, buvo ne taip mažai. Manau, įstatymas, suteikiantis galimybių
naujoms savivaldybėms įsisteigti, buvo geras sprendimas. Gaila, kad
tas procesas sustojo. Manau, prie to klausimo dar bus sugrįžta.
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Jūs nuo savivaldybės susikūrimo esate tarybos narys, buvote pirmasis Elektrėnų meras
ir gerai matėte visus pokyčius. Jūsų manymu, kokie projektai, įgyvendinti per tą laiką, turėjo didžiausią įtaką kuriant savivaldybės gyventojų gerovę?
Išskirti kelis projektus labai sudėtinga, nes rezultatą pasiekti padeda visų darbų, kurių dalis
yra projektai, visuma. Be abejo, pastarųjų metų pasiekimai yra ryškiausi. Už ES paramą buvo atnaujintos mokyklos, darželiai. Tiesa, dar kai kurie pastatai baigiami modernizuoti. Sutvarkytos
sveikatos apsaugos įstaigos. Pastatyta nauja biblioteka. Rekonstruoti Ledo rūmai. Tikimės, kad
dar daug ką padarysime per artimiausius metus.
Paminėjote Ledo rūmus. Ar šis objektas padeda Elektrėnams suformuoti savo išskirtinumą?
Tai ir mūsų džiaugsmas, ir mūsų našta. Į Ledo rūmų atnaujinimą jau investavome 17 mln.
litų, bet darbai dar nebaigti. Naujus pastatyti būtų buvę pigiau, negu šiuos rekonstruoti, bet
tai juk miesto istorija. Tai lyg miesto kultūros paveldas, ir, be abejo, jis labai papildo Elektrėnų
vaizdą, suteikdamas tam tikro išskirtinumo.
Elektrėnų savivaldybė yra tarp Vilniaus ir Kauno. Kaip geografinė padėtis atsiliepia
verslo plėtrai, darbo vietų steigimui?
Prieš gerą dešimtmetį buvo prarastas Lietuvos šansas. Tada buvo kalbama apie dvimiestį
ir naujo oro uosto statybą. Oro uostui ir vieta buvo parinkta. Jis buvo planuojamas tarp Elektrėnų ir Kaišiadorių, netoli autostrados ir geležinkelio. Galimas dalykas, kad jis būtų galėjęs
konkuruoti su Rygos oro uostu. Dabar mes turime Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostus, bet jų
veikla tikrai nėra tokia, kokia galėtų ir turėtų būti. Gal ir mes ne viską padarėme, bet svarbiausia
šiame projekte buvo Vilniaus ir Kauno sprendimai. Dabar sugrįžti prie šio projekto gana sunku.
Būdami tarp Vilniaus ir Kauno, Elektrėnai įgyja savo specifiką. Ir Elektrėnai, ir Vievis yra miestai,
kuriuose patogu gyventi. Ir tai akivaizdžiai įrodo statistika. Jau keleri metai iš eilės mūsų savivaldybės gyventojų skaičius didėja.
Nemaža dalis gyventojų gyvena Elektrėnų savivaldybėje, o dirba Vilniuje arba Kaune,
bet jų vaikučiams reikalingi darželiai. Ar tai nesukelia papildomų rūpesčių?
Darželių problema yra. Elektrėnuose į darželius nepatenka apie 70 vaikų. Trūksta vietų ir
Vievio darželyje. Pastaruoju metu didmiesčiai per visą šalies žiniasklaidą giriasi, kad kiekvieną
mėnesį skiria kompensaciją už į privatų darželį leidžiamą vaiką. Mes turbūt daugiau kaip prieš
tris mėnesius priėmėme sprendimą šeimai, leidžiančiai vaiką į privatų darželį ar samdančiai
auklę, kas mėnesį skirti po 100 eurų. Esame nemažai darbų nuveikę reorganizuodami ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Manome, kad Elektrėnuose iki Naujųjų metų turėsime pakankamai vietų lopšeliuose ir darželiuose, o iki kitų metų vietų trūkumo nebeliks ir Vievyje.
Daugelis Elektrėnų gyvenamųjų namų statyti kartu su elektrine. Kaip vyksta jų atnaujinimas?
Gana sunkiai. Ilgą laiką elektrėniečiai už šilumą mokėjo pigiau ir motyvacijos modernizuoti
gyvenamuosius namus nebuvo. Dabar, nors šiluma šiek tiek brangesnė už vidutinę šalyje esanSkulptūrų autoriai Brunas Margevičius ir
Vanda Umbrasienė (trečias ir ketvirta iš
kairės) kartu su Elektrėnų savivaldybės
vadovais

čią šilumos kainą, bet namų atnaujinimas
vyksta dar nepakankamai sparčiai. Yra kelios
kregždutės. Šeši namai jau atnaujinti. Tikiu,
kad jų pavyzdžiu paseks ir kiti gyventojai.
Kokias Elektrėnų perspektyvas matytumėte?
Ruošdamiesi 2014–2020 metų ES paramos laikotarpiui, mes lankėme daug regioninių centrų, probleminių teritorijų, kur
daug kas sukurta pasinaudojant ES lėšomis.
Su baltu pavydu apžiūrėjome Druskininkus,
Ignaliną, kitus miestus, kuriuose kuriama infrastruktūra, kiti objektai, ir aiškiai suvokiame,
kad mums tikėtis tapti kurortu ar dar kažkuo
ypatingu yra sunku. Mano manymu, Elektrėnuose pirmiausia reikia sukurti gerą aplinką
pas mus gyvenantiems žmonėms. Tai pagrindinis mūsų rūpestis. Kitas rūpestis – darbo
vietų steigimas.
Klausimas ne tik kaip 15-ąjį gimtadienį
švenčiančios savivaldybės merui, bet ir kaip
Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentui, kaip toliau turėtų vykti savivaldos
reforma, apie kurią anksčiau užsiminėte?
Ko gero, tarp kolegų nebūsiu populiarus,
pasakydamas, kad ne visai suprantu aplink
didžiuosius miestus esančių savivaldybių pasirinkimą dirbti kitos savivaldybės teritorijoje.
Manau, vietos valdžios priartinimas prie gyventojų būtų tikrai geras postūmis.
Kartu su Elektrėnų savivaldybe kūrėsi ir
kitos savivaldybės: Kazlų Rūdos, Kalvarijos,
Rietavo, Pagėgių. Tai teigiami pavyzdžiai. Ir aš
manau, kad tų savivaldybių sukūrimas naudingas gyventojams.
Pastaruoju metu vis aktyviau diskutuojant apie tiesioginius seniūnų rinkimus, pradedama kalbėti ir apie dviejų pakopų savivaldos modelio sukūrimą. Kaip manote, ar Lietuvai reikalinga dviejų pakopų savivalda?
Neatmestinas variantas, bet šį klausimą
reikia dar gerai išdiskutuoti. Tačiau man nesuprantama šiandien galiojančių įstatymų
nuostata dėl seniūnų. Įstatymas leidžia juos
įrašyti į partijų rinkimų sąrašus, bet išrinkti jie
turi arba pasitraukti iš seniūno pareigų, arba
atsisakyti tarybos nario mandato. Tai absoliuti nesąmonė. Rinkimai kaip tik akivaizdžiai
parodo, ar gyventojai pasitiki seniūnu. Kodėl
savivaldybės tarybos veikloje negali dalyvauti seniūnas, kuris yra arčiausiai žmonių?
Gal norėtumėte ką pasakyti, apie ką nekalbėjome?
Kažkada Semeliškių klebonas pasakė,
kad Semeliškėse gyvena geriausi ir gražiausi
žmones. Lygiai tą patį galiu pasakyti apie visą
Elektrėnų savivaldybę. Ir jei kartu mes dirbsime, kartu stiprinsime bendruomeniškumą,
būsime viena patraukliausių Lietuvos savivaldybių, kurioje malonu gyventi.
Kalbėjosi Barbora Gaudutė
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Naujoji Šiaulių taryba:

Barbora Gaudutė

pirmieji darbai

„Per darbus nebeturime kada visi susirinkti. Šioje nuotraukoje nėra vicemero Stasio Tumėno“, – sako meras Artūras Visockas.
Iš kairės – vicemeras Domas Griškevičius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Martynas Šiurkus, meras A. Visockas,
direktoriaus pavaduotoja Giedrė Mendoza Herrera ir savivaldybės administracijos direktorius Eduardas Bivainis
„Birželio mėnesį įvykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje šilumos kaina buvo sumažinta 0,23 euro cento/kWh.
Už vaikų ugdymą privačiose ikimokyklinėse įstaigose nutarta skirti
po 70 eurų vienam vaikui kiekvieną mėnesį. Sumažinti socialinės
rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos
centrus, mėnesinio autobuso bilieto kainą iki 1 euro cento. Papildomai skirtas 113 301 euras iš Savivaldybės privatizavimo fondo
bendrojo lavinimo mokyklų virtuvėms remontuoti ir virtuvių įrangos įsigijimo išlaidoms padengti“, – naujosios tarybos veiklą pristato Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir priduria, kad šiuo metu
Šiaulių miesto savivaldybei vadovauja visiškai nauji žmonės: tiek
vicemerai, tiek savivaldybės administracijos vadovai.
Būti ar nebūti oro uostui?
Vienas svarbiausių naujiesiems savivaldybės vadovams klausimų
– Šiaulių oro uostas, kuris balansuoja ant išlikimo ribos. „Jis artėja prie
bankroto ribos, ir mes nežinome, kiek turi galimybių išlikti, nes jis veikia kitaip negu Vilniaus, Kauno ar Palangos oro uostai. Šiaulių oro uostas veikia pagal Vyriausybės nutarimus. Koks Vyriausybės nutarimas,
taip jis ir gyvuoja. Bandysiu prie vieno stalo susodinti Krašto apsaugos, Ūkio ir Susisiekimo ministerijas ir aptarti oro uosto perspektyvas,
– padėtį apibūdina meras ir paaiškina, kad tikisi, jog galvojant apie
investicijų pritraukimą, Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (LEZ) vystymą, oro uostas Šiauliuose turi išlikti, nes jis reikalingas ne tik Šiaulių
regionui, bet ir visai Lietuvai.– Manyčiau, oro uosto išsaugojimu turėtų būti suinteresuota ir Ūkio ministerija. Pagalvokime, kaip Šiauliai
atrodys be oro uosto ir kaip turėdami oro uostą. Ir tai patvirtina patys
verslininkai. Šiuo metu vienas stambus verslininkas rengiasi investuoti
į Šiaulių LEZ. Paklausiau, kodėl jis pasirinko mūsų miestą. Atsakymas
– Šiauliuose yra oro uostas.“
Ieškodamas oro uosto išsaugojimo galimybių, meras jau kreipėsi
į Šiaulių krašto bičiulių parlamentinę grupę su prašymu organizuoti
parlamentinės grupės posėdį dėl Šiaulių oro uosto likimo. „Kadangi
grupė jau buvo susiplanavusi savo veiklą, pasisiūliau atvažiuoti į Seimą, bet parlamentarai, gerai suprasdami mūsų rūpestį, paprašė tik,


kad pakartotinai atsiųstume dokumentus. Tikiu, kad Šiaulių krašto
bičiulių parlamentinė grupė yra ta jėga, kuri realiai gali mums padėti
išsaugoti oro uostą“, – kalba A. Visockas.
Miestui LEZ reikalinga
Meras pabrėžia, kad jam didelį rūpestį kelia LEZ infrastruktūros sukūrimo projektas, kurio vertė 32,6 mln. litų. „Kai balandžio 6 dieną pradėjau
dirbti miesto meru, labai greitai supratau, kad šio projekto žlugimo galimybė siekia beveik 90 procentų. Dabar dedame visas pastangas, kad taip
neįvyktų. Labai tikiuosi, kad vystant šį projektą atsiras bendradarbiavimas
su Ūkio ministerija. Dėkingas, kad mūsų pastangas supranta ir palaiko
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, ūkio ministras Evaldas Gustas.
Ypač noriu padėkoti Viešųjų pirkimų tarnybos vadovei Dianai Vilytei už
jos nuoširdžią pagalbą. Trukdžių dar yra, bet tikiuosi, juos įveiksime, – pirmųjų mėnesių veiklos patirtimi dalijas meras A.Visockas. – Tačiau vykdant
projektus pamatai, kad darbų sparta siejasi su požiūriu į įstatymus. Konkretus pavyzdys. Paskambinu į Lietuvos verslo plėtros agentūrą ir prašau,
kad būtų greičiau sutvarkyti visi formalumai, kad galėtume greičiau sumokėti už jau atliktus darbus, nes kol negauna pinigų, rangovas nedirba.
Iki projekto pabaigos yra likę tik keturi mėnesiai. Ir išgirstu atsakymą: „Mes
turime 30 dienų...“ Vadinasi, žmonės orientuojasi į patį ilgiausią įstatymu
įteisintą terminą. Toks atsakymas rodo nusistovėjusią ydingą tvarką. 30
dienų terminas nereiškia, kad tą dokumentą privalu tiek laiko ir nagrinėti.
Toks požiūris turi pasikeisti. Ypač tokiais atvejais, kai sukeliamos papildomos problemos. Kiek supratau iš pokalbio su agentūros vadovu, jis tą
situaciją supranta. Jam suprantama ir pokyčių svarba, nes jis taip pat suinteresuotas, kad ES parama būtų sėkmingai panaudota. Tai suteikė vilčių,
kad šių metų spalį Šiaulių LEZ projektas bus sėkmingai įgyvendintas.“
Politikas įsitikinęs, kad sėkmingas LEZ projekto įgyvendinimas padės
pritraukti investuotojus, atverti galimybes steigti naujas darbo vietas.
Pagalbininkė – LSA
Kaip pabrėžė Šiaulių miesto meras A. Visockas, tai tik dalis problemų, su kuriomis tenka susidurti pirmaisiais vadovavimo miestui mėnesiais. Nerimą kelia kalbose įstrigęs viešojo logistikos centro kūrimas.
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Mero įsitikinimu, reikėtų pertvarkyti profesinių centrų veiklą, kad jie
rengtų tuos specialistus, kurie reikalingi miestui, ir kad rengtų tiek,
kiek jų reikia. Tačiau tokios centrų veiklos galima tikėtis, jei jie bus pavaldūs savivaldybei, o ne Švietimo ir mokslo ministerijai.
Nors savivaldybės vadovai – visi nauji žmonės, bet, mero teigimu,
reikalingi pokyčiai ir savivaldybės administracijoje. „Finansų skyrius
– be vedėjo. Ekonomikos skyrius – be vedėjo. Investicijų skyrius – be
vedėjo. Pastarajame skyriuje dirba tik trys darbuotojos, kurioms tenka
labai didelis krūvis, nes su šiuo skyriumi siejasi beveik visi projektai,
– kalba Šiaulių meras A. Visockas.– Apstu ir kitų problemų, kurios atsiranda ir dėl įstatymų nevykdymo, ir dėl atgyvenusio požiūrio. Tikiuosi,
daug ką pavyks išjudinti per Lietuvos savivaldybių asociaciją, nes tai
yra ta vieta, kur gali būti išgirstas, kur gali formuotis teisės aktai.“
Per pirmąjį LSA posėdį Šiaulių meras A. Visockas įteikė prašymą
tarpininkauti išsaugant esamą sutrikusio vystymosi kūdikių namų
modelį. „Kol bus sukurta žmonėms suprantama alternatyva, šiuo metu
esama padėtis yra geriausias sprendimas padedant sutrikusio vystymosi kūdikiams išgyventi, sugrąžinant juos tėvams arba surandant
naujus, – pabrėžia meras – Aš nesu prieš naujoves, bet kol nėra aiškaus
kito modelio, stengiuosi išsaugoti esamą. Matau, kad Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namai daugiausia sugrąžina vaikus į šeimas, ko
šiuo metu mūsų šalyje ir siekiama.“

Vilniaus naujienos
Viešieji pirkimai – atviri vilniečiams
Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino naujas viešųjų pirkimų taisykles, kurios bus privalomos visiems administracijos struktūriniams padaliniams ir savivaldybės įmonėms. Siekiama, kad priėmus
šias taisykles tiek visuomenė, tiek tiekėjai atgautų pasitikėjimą savivaldybės ir jos įmonių organizuojamais viešaisiais pirkimais. Pasak projektą parengusio Viešųjų pirkimų skyriaus vadovo Giedriaus Krasausko, jie
taps sąžiningi ir užtikrinantys konkurenciją, bus perkamos tik reikalingos prekės, paslaugos ir darbai, o atsiskaitymas už juos nevėluos.
Patvirtinus naujas viešųjų pirkimų taisykles planuojama viešinti
priėmimo-perdavimo aktus, kad vilniečiai galėtų įsitikinti paslaugų ir
darbų kokybe, jų nauda miestui.
Be to, planuojama internete skelbti visus būsimus savivaldybės
vidaus sandorius (kai savivaldybė perka paslaugą iš savivaldybės įmonės).
„Viešuosiuose pirkimuose pagaliau įvedama tvarka, mat ilgą laiką
savivaldybėje buvo sudėtinga suvaldyti, ar nupirktos paslaugos ir darbai iš tiesų buvo įvykdyti, atsiskaitymai už paslaugas smarkiai vėlavo, o
ankstesnė administracija buvo kaltinama, kad viešųjų pirkimų sąlygos
pritaikytos konkrečiam tiekėjui. Pavyzdžiui, savivaldybės įmonėse net
ekskavatoriai buvo perkami neva pritaikant juos prie stogelio, po kuriuo jie bus laikomi, aukščio“, – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
Naujose taisyklėse numatytas įsipareigojimas atsiskaityti su tiekėjais ne vėliau kaip per 60 dienų, perkančioji šalis įpareigojama nekonfidencialią informaciją apie viešąjį pirkimą skelbti internete (www.vilnius.lt
arba, jeigu tai savivaldybės įmonė – savo tinklalapyje), kad visuomenė
galėtų su ja susipažinti ir pateikti komentarus.
Savivaldybės įmonių viešuosius pirkimus, kurių vertė didesnė nei
200 tūkst. eurų, nuo šiol vykdys savivaldybės Viešųjų pirkimų komisija.
Naujose pirkimo taisyklėse nustatyta, kad viešojo pirkimo komisijos nariais ir pirmininku galės būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, į komisiją nerekomenduojama skirti politikų ar politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų.
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Artūras Visockas tiesioginių merų rinkimų pirmame ture surinko 16,65 proc. balsų ir kartu su Valerijumi Simuliku pateko į antrąjį turą. Laimėjo surinkęs 67,25 proc. balsų. Už jį balsavo 18342
rinkėjai. Kartu su Artūru Visocku į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą buvo išrinkti penki Visuomeninio rinkimų komiteto „Artūro
Visocko nepartinis sąrašas“ kandidatai.

Savivaldybės administracijos padalinių ir savivaldybės įmonių
vadovai taip pat asmeniškai bus visiškai atsakingi už viešųjų pirkimų
organizavimą ir kontrolę, korupcijos prevenciją šioje srityje.
Rengiant naujas viešųjų pirkimų taisykles konsultuotasi su Viešųjų pirkimų tarnyba, nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriumi ir Konkurencijos taryba.
2014 m. vien tik Vilniaus miesto savivaldybės administracija (be jai
pavaldžių įmonių) pirko prekių, darbų ir paslaugų daugiau nei už 120
mln. eurų.

Savivaldybės darbuotojai
gali rinktis, kada ateiti į darbą
Nuo šiol Vilniaus savivaldybės darbuotojai turi teisę individualiai
pasirinkti, kada ateiti į darbą ir kada iš jo išeiti. Atsižvelgiant į darbuotojų poreikius leista rinktis ne daugiau kaip dviem valandomis skirtis
galinčią darbo laiko pradžią ir pabaigą, išlaikant nustatytą 8 valandų
darbo dienos, 40 valandų trukmės 5 darbo dienų darbo savaitės su
dviem poilsio dienomis darbo laiko režimą. Įvertinusi darbuotojų ir
valstybės tarnautojų poreikius ir nuomonę, naujoji vadovybė patvirtino darbo tvarką, pagal kurią darbuotojai patys kasdien pasirenka
darbo pradžios laiką – intervale nuo 7.00 iki 9.00 val. ryto ir atitinkamai
po aštuonių darbo valandų darbo pabaigą – nuo 16.00 iki 18.00 val.
Lankstesnis darbo laiko pasirinkimas darbuotojams padės derinti įsipareigojimus darbui ir šeimai, daugeliui leis išvengti mieste tvyrančių
automobilių spūsčių. „Tai viena iš priemonių kuriant darbuotojams
palankesnes darbo sąlygas ir veiksmingesnį bendradarbiavimą organizacijoje“, – sako administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė.
Tiesa, yra numatyta keletas išimčių: atsižvelgiant į pareigų svarbą
departamentų direktoriai ir administracijos direktorei pavaldūs skyrių
vedėjai gali rinktis darbo pradžios laiką iki 8.00 val. ryto, bet ne vėliau.
Vilniečius aptarnaujančios seniūnijos, Civilinės metrikacijos ir Socialinių išmokų skyriai dirbs klientams ir interesantams patogiu ir įprastu
metu – nuo 7.30 val.
Šalių susitarimu galės būti nustatytas ir atskiras darbuotojo darbo
grafikas.
Viešųjų ryšių skyriaus inf.



Valstybės

(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)

dienos minėjimas
savivaldybėse

Jonavoje pristatytas albumas
„Laisvės paženklinti“

Kristina Lukoševičiūtė
Jonavoje, Meno galerijoje „Homo ludens“, buvo pristatytas Rimanto
Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ antrasis tomas, o vakare jonaviečiai, pakviesti pasipuošti tautiniu kostiumu, rinkosi į Ramybės skverą
(nuotr.) dalyvauti akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ ir kartu su viso
pasaulio lietuviais giedojo Lietuvos himną.

Geriausiu 2015 metų abiturientu pripažintas Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokinys Irmantas Ivanauskas, jaunuoju
metų talentu – Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos mokinys Paulius
Leščauskas.
21 val., kaip ir visoje Lietuvoje, gausiai susirinkę Kelmės miesto gyventojai, palaikydami akcijos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ idėją, prie
Kelmės krašto muziejaus giedojo Lietuvos valstybės himną. Vėliau muziejaus rūsiuose parodytas Kelmės mažojo teatro spektaklis Kosto Ostrausko
fantasmagorija „Čičinskas“.

„Tautiška giesmė“
pasklido po visą Lazdijų rajoną

Neringa Radvilavičienė
Paminėti Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos net ir
pučiant gūsingam vėjui Lazdijų rajono žmonės rinkosi ant Rudaminos piliakalnio, kur, pasak legendos, ir buvo karūnuotas Mindaugas. Čia kartu su
viso pasaulio lietuviais 21 valandą, rankomis atsargiai liesdami Lietuvos
valstybės vėliavą, visi kartu susijungė bendrai „Tautiškai giesmei“.

Kelmėje pagerbti jaunieji piliečiai

Vaida Sutkienė
Kelmės krašto muziejuje direktorė Danutė Žalpienė priminė istorinius
Valstybės dienos faktus. Mūsų šaliai svarbią dieną buvo pagerbti jaunieji
Kelmės krašto piliečiai. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Blužienė pristatė konkursų „Geriausias metų abiturientas“ ir „Jaunasis metų talentas“ nugalėtojus.
Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė įteikė jiems padėkos raštus.

Susitelkti ir visus kartu sugiedoti Lietuvos himną kraštiečius kvietė rajono meras Artūras Margelis. Jo sveikinimą šventinio minėjimo Rudaminoje metu perskaitė pavaduotojas Gintautas Salatka. Ant
Rudaminos
piliakalnio susirinkę žmonės, rankose laikydami garuojančios arbatos
puodelius, klausėsi ansamblio „Ainiai“, grožėjosi energingu šokių kolektyvo „Parinkcis“ pasirodymu. 21 val. visi drauge giedojo Lietuvos himną.
Lazdijų A. Ramanausko-Vanago kuopos šauliai, jaunieji šauliukai, Laisvės
kovų dalyviai ir tremtiniai, patriotiškai nusiteikęs jaunimas, prisidėdami
prie projekto „Misija Lietuva“, Valstybės dieną paminėjo Kalniškės mūšio
vietoje, pakeldami Valstybės vėliavą.

Dauguose – kvietimas dirbti Lietuvai,
mylėti ir pasiaukoti

Jurgita Kanapickė
Dauguose tradicinėse tūkstantinę minią sušaukiančiose iškilmėse
dalyvavo gausios užsienio šalių delegacijos iš Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Kosovo, Gruzijos, Armėnijos. Užsieniečiai susipažino su senaisiais
Lietuvos amatais, mugėje įsigijo amatininkų dirbinių, vaišinosi seniūnijų
„gaspadinių“ keptais pyragais, namine gira.
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Užsienio šalių delegacijų vadovai kartu su Seimo nariais Juliumi Sabatausku, Vince Vaidevute Margevičiene, Raimundu Markausku, Alytaus
miesto meru Vytautu Grigaravičiumi sveikino daugiškius ir svečius Lietuvai svarbios Valstybės dienos proga.
Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas kvietė 1253 metų karaliaus Mindaugo karūnavimo įprasminimo dieną prisiminti giliausias ir
tvirčiausias istorijos šaknis, laikančias augančią Lietuvos valstybę. Rajono
vadovas atkreipė dėmesį į Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimo ir
puoselėjimo svarbą, kad šiam tikslui metai paskelbti Etnografinių regionų metais. „Mūsų protėvių dainos ir šokiai, pasakos ir legendos, tautiniai
kostiumai, amatai ir kulinarija – yra vertybė, nacionalinės tapatybės ir pilietiškumo išraiška. Visa tai į vieną tautą jungia įvairiose pasaulio vietose
gyvenančius lietuvius“, – kalbėjo rajono meras A. Vrubliauskas. Jis kvietė
stiprinti Lietuvą savo darbu, tradicijų puoselėjimu, susitelkimu ir bendruomeniškumu.
Daug metų savivaldybės rengiama Valstybės dienos šventė Dauguose tapo reprezentacine, sušaukiančia tūkstančius žiūrovų, kuriems
skiriami rajono kolektyvų, šalies atlikėjų koncertai, seniūnijų prisistatymai, pramogos. Tradiciškai iškilmingame renginyje paskelbiamas rajono
garbės pilietis.

„Misija Lietuva“
įvykdyta ir Pakruojo rajone

Renata Budrienė
Liepos 6 d. ant Peleniškių piliakalnio suplevėsavo istorinė Lietuvos
vėliava – Pakruojo rajono savivaldybė buvo viena iš devynių labdaros
ir paramos fondo „Jauniems“ įgyvendinamo projekto „Misija Lietuva“
dalyvių. Istorinę vėliavą prie piliakalnio atnešę Pašvitinio seniūnijos
tremtiniai perdavė ją jaunimo atstovams (nuotr.) kaip vienybės, dalijimosi patirtimi simbolį.

Peleniškių piliakalnis yra vienas seniausių istorinių objektų Pakruojo
rajone, todėl kaip tik čia ir buvo nuspręsta iškelti istorinę vėliavą. Gausiai į
ceremoniją susirinkę Pašvitinio seniūnijos, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovai pažadėjo saugoti vėliavą ir siekti, kad jos plazdėjimas žadintų istorinę atmintį, ugdytų meilę ir pagarbą savo kraštui, savo
bendruomenei, savo namams.

Pagėgiuose – dviračių žygis

Švenčiant Valstybės dieną rajono meras A. Vrubliauskas pasimokė austi
Šventė pirmą kartą tiesiogiai buvo transliuojama internetu, jos įrašą galima pamatyti www.arsa.lt, youtube kanale „3A studija gyvai“.
Šiais metais Alytaus rajono garbės piliečio vardą savivaldybės
taryba suteikė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių
kongregacijos vienuolei Konstancijai Danutei Saboniūtei už beatodairišką meilę vaikams ir ilgametę jų globą, pasiaukojimą žmonėms
ir atsidavimą tarnystei. Garbės pilietė K. D. Saboniūtė ir rajono
meras A. Vrubliauskas pasirašė Garbės piliečių knygoje. Vienuolei
įteiktas garbės piliečio medalis, ženklas ir liudijimas. K. D. Saboniūtė
yra devintoji Alytaus rajono garbės pilietė. Vienuolė padėjo užaugti
28 vaikams, juos auklėjo ir globojo, daug metų vadovavo Rumbonių
parapijos senelių globos namams.
Valstybės dienos šventėje koncertavo Alytaus rajono folkloro
kolektyvai ir liaudiškos muzikos kapelos, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono
Sausumos pajėgų orkestras, žinomos Lietuvos grupės: legendinė „Nerija“ ir „4 Roses“. Didžiulio ežero pakrantėje buvo galima paplaukioti
plaustais, pasiklausyti plaukiančio liaudies dainų koncerto „Vasaros
karoliai“.
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Milda Jašinskaitė-Jasevičienė
Pagėgiuose, prie paminklo, skirto Klaipėdos krašto prijungimui prie
Lietuvos įamžinti, rinkosi lietaus nepabūgę entuziastai, kurie pratęsė kasmetinę tradiciją – dviračiais keliavo į Rambyno kalną.
Gražią tradiciją Pagėgiams padovanoję Pagėgių bendruomenė ir
„Lietuvai pagražinti draugija“ kasmet liepos 6 d. sukviečia visus, norinčius
įdomiai paminėti Lietuvos valstybės dieną. Jau šešeri metai šią dieną dviračiais keliaujama į Rambyno kalną, o 21 val., sugrįžus į Pagėgių miesto
parką, giedamas Lietuvos valstybės himnas. Šiemet iš parko pajudėjo 17
keliautojų, iš kurių jauniausioji – kiek daugiau nei vienų metų. Prie keliaujančiųjų vėliau prisijungė ir daugiau entuziastų, tarp jų ir žygeiviai iš Lietuvos universitetų, keliaujantys aplink šalį.
Šiemet dviratininkai lankėsi ant Rambyno kalno, Bitėnų kapinaitėse,
Martyno Jankaus muziejuje. Rambyno kalne po kelionės pasistiprino ant
laužo kepta kiaušiniene. Kaip ir kasmet, miesto parke dviratininkus pasitiko ir pasveikino savivaldybės meras Virginijus Komskis (dešinėje). Meras
džiaugėsi ir dėkojo už originalią tradiciją, už puoselėjamą patriotizmą,
meilę Lietuvai, savam kraštui. Savivaldybės vadovas sakė tikintis, jog kiekvienas, girdėdamas apie pasaulyje kylančius neramumus, pagalvojame
apie savo šalį, apie jos saugumą, apie tai, ką galėtume dėl jos padaryti.
Dviračių žygį vainikavo iškilmingai sugiedotas Lietuvos himnas.
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